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UE celebra Dia Internacional da Juventude
A Comissão Europeia assinala hoje o Dia Internacional da Juventude
(#YouthDay) com destaque particular para o seu tema deste ano: a Erradicação
da Pobreza e a Consecução de um Consumo e Produção Sustentáveis. A
Comissão Europeia está na vanguarda do trabalho em prol de um mundo mais
sustentável. Através dos seus esforços de cooperação para o desenvolvimento,
a Comissão está empenhada em apoiar os jovens em todo o mundo. Este ano é
dado particular destaque ao reforço da educação, da formação profissional e do
emprego dos jovens nos nossos países parceiros.



Comissão Europeia adota decisão de execução sobre o índice de
referência da EURIBOR
A Comissão Europeia aprovou ontem um regulamento de execução que
estabelece uma lista dos índices de referência críticos, ou seja, os índices de
particular importância para os mercados financeiros e os contratos celebrados
com os consumidores. Este regulamento permitirá que as autoridades de
supervisão utilizem algumas disposições do Regulamento (UE) 2016/1011, na
pendência da sua entrada em vigor em 2018.
(Mais informações neste sítio Web)



PIB cresce 0,3% na zona euro, 0,4% na UE e 0,2% em Portugal
Em valores corrigidos de sazonalidade, o PIB aumentou 0,3% na zona euro,
0,4% na UE e 0,2% em Portugal durante o segundo trimestre de 2016, em
comparação com o trimestre anterior, de acordo com uma estimativa rápida
publicada pelo Eurostat, o Serviço de Estatística da União Europeia. No primeiro
trimestre de 2016, o PIB tinha aumentado 0,6% na zona euro, 0,5% na UE e
0,2% em Portugal. Em termos homólogos, ou seja em comparação com o
segundo trimestre de 2015, o PIB cresceu 1,6% na zona euro, 1,8% na UE e
0,8% em Portugal.
(Desenvolvimento em STAT-16-2803)



Produção industrial aumenta 0,6% na zona euro, 0,5% na UE e 2,1% em
Portugal
Em junho de 2016, em comparação com maio do mesmo ano, a produção
industrial aumentou 0,6% na zona euro, 0,5% na UE e 2,1% em Portugal, de

acordo com as estimativas do Eurostat, o Serviço de Estatística da União
Europeia. Em maio de 2016, a produção industrial tinha diminuído 1,2% na zona
euro, 1,1% na UE e 4,2% em Portugal. Em termos homólogos, ou seja em
comparação com junho de 2015, a produção industrial aumentou 0,4% na zona
euro, 0,5% na UE e 1,2% em Portugal.
(Desenvolvimento em STAT-16-2787)
Para mais informações sobre assuntos europeus:
http://ec.europa.eu/portugal
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